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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
(ďalej len,,zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Obchodná spoločnost': Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
ICO: 36 232751
so sídlom SR, 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 4601254
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tnrava
oddiel: Sro, vložka číslo; l1 532lT
(ďalej len,,spoločnosť")
Františekom Rumanom, konatel'orrr spoločnosti

a

JUDr. Alexandra Machanová
trvale bytorn: í

narodený:
(ďalej len,,člen dozomej rady")

zastúpená

2. Clen dozornej rady:

za nasledovných podmienok takto:

čt. I
Predmet zmluvy

l, Predrnetorn tejto zrnluvy je úprava vziýonnýclr práv a povinností spoločnosti a člena
clozornej rady pri výkone fllirkcie člena dozornej rady za účelonr dosiahnutia jeho efektívneho
výkonu v súlade s touto znluvou, Obchodným zákonníkom, Stanovarni spoločrrosti, ak boli
prijaté, rozhodnutiami valného zhrotnaždenia spoločnosti a dozornej rady spoločnosti.
2. Člen dozorrrej rady vykorráva fuirkciu člena dozonrej rady spóločnosti osobne odo clňa
ustanovenia do funkcie, resp. zvolenia valným zhromaždením spoločnosti.

čt. u
. Práva a povinnosti spoločnosti

l. Spoločnost' sa zavázuje vytvorit' členovi dozomej rady zodpovedajúce podmierrky
k výkonu funkcie, poskytnút' mu súčinnost', aby mohol svoju furrkciu vykonávat' v súlade
s Obchodnýrr-r zákonrríkorn a Starrovami spoločrrosti, ak boli prijaté, odovzdať rnu všetky
infbrmácie, ťldaje a poclklady nevyhnutrré na výkorr jelro čirrnosti a unožnit' mu nahliadat'
do všetkých dokladov týkajúcich sa spoločnosti.
2, Odmenu zavýkon furrrkcie člena dozorrrej rady spoločnosti sclrvaťuje valné zhromaždenie.

čl ru.
Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Č1".' dozorrrej rady je povirrný vykonávat' funkciu člerra dozonrej rady v súlade
s Obcho<lrrýrr zákonníkonr, Stanovami spoločnosti, ak boli prijaté a s ustanoverriarrri tejto
znrluvy.
2. CIel dozorrrej rady je viazaný uzrreseniarrti valnélro zhromaždenia spoločnosti, Ak je
prijaté uznesenie valnélro zhrotnaždenia spoločnosti týkajúce sa výkonu činnosti dozorriej



rady v íozpoTe so zákonom alebo stanovami spoločnosti móže člen dozornej rady podat'

žalobu o nep l atno s t' uzne s eni a v al ného zltr omažd enia,
:. Člen dozomej rady je povinný vykonávat' svoju pósobnost' s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahíňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivost'ou v súlade so záujmami
spoločnosti, Najmá je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohl'adniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovával' mlčanlivost' o dóverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spósobit' škodu alebo ohrozit' jej záujmy, pd výkone svojej pósobnosti nesmie
uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osób pred záujmami spoločnosti.

4. Do kompetencie člena dozomej rady patri najmá právo:
a) dohliadat' na činnost' konateťov,
b) nahliadat'do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovat'v nich

obsiahnuté údaje,
c) preskúmat'riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku

a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladat' svoje vyjadrenie valnému
zkt omaždeniu sp ol o čno sti,

d) osobne sa zúčastňovat'zasadnutí dozornej rady a valného zltomaždenia spoločnosti,
e) oznámit' spoločnosti bez zby,točného odkladu akékofvek prekižky zabraňujúce mu

dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkcie člena dozornej rady,

D plnit' si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov
spoločnosti, ak boli prijaté,

g) požadovať od konatefa informácie a vysvetlenia o všetkých záIežitostiach spoločnosti
a nahliadat' do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

5. Na členov dozornej rady sa vzt'ahuje zákaz konkurencie podfa § 136 a ustanovenia § 135a
sa použijú primerane. Porušenie odseku 1 má dósledky ustanovené v § 65.

čt. tv.
Zánikzmluvy

1. Táto zmluva zantká dňom záníku funkcie člena dozornej rady.
2. Členovi dozomej rady zantkne funkcia najmá:
a) o dvo l aním valným zhr omaždením sp o l o čno sti,
b) vzdaním sa funkcie,
c) smťou,
d) zánikom spoločnostt bez právneho nástupcu

čl. v.
záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
prípade zavázujú dohodou nahradit' neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšfanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia.
2. Tito zmluvu je možné meniť a dopíňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.
3. Právne vzt'ahy výslovne neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



+. Člen dozornej rady súhlasí so spracúvaním osobných údajov s ich použitím na uzavretie
tejto zmluvy a na všetky úkony súvisiace s členstvom dozomej rade. Súhlas poskytuje
v súlade so zákonom č. I8l20I8 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov. Súhlas poskyuje na dobu neurčitú,
5. Táto zmllva bola spísaná a lzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumttelne
prejavenej vóle zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, zktoýchkaždá
zmluvná strana obďržíjedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie obdržizakladateY.

Sládkovičovo, dňa 20. 12. 2018

František Ruman
konateť


